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KÅSEBERGA
Fotografen anders  
Petersen är välkänd för 
sina intima skildringar 
av stadslivet i bland an-
nat Hamburg. torbjörn 
Helgesson har i decen-
nier fotograferat den 
skånska landsbygden. 

Nu ställer de två vän-
nerna ut tillsammans 
på Galleri 912. 

– Man borde fotografera 
mer på landet, framförallt 
när man kommer hit. Det 
är ju så vackert, det är som 
en spegling av havet som 
kommer över en, säger 
Anders Petersen.

Han är intimt förknip-
pad med Café Lehmitz, en 
bar i St.Pauli, Hamburg, 
vars gäster han blev för-
trogen med och fotogra-
ferade mellan 1967-1970. 
Fotografierna utmynnade 
i en bok med samma namn 
som baren och beskrivs 
idag som ett ikoniskt verk 
bland fotoböcker. 

Karriären har sedan 
dess krönts med en rad 
nationella och internatio-
nella utmärkelser.

Under nämnda period 
växlade han mellan att 
bo i Hamburg och Stock-
holm. I Sverige tjänade han 
ihop pengar för att kunna 
leva i Tyskland och job-
bade bland annat med att 

räkna ord åt översättare, 
vilka fick betalt per ord. 
Bilderna som kommer vi-
sas på Galleri 912 är tagna 
i båda städerna, några på 
Café Lehmitz.

– Jag bodde i Sankt 
Pauli i ett halvår när jag 
var 17 sen började jag på 
Fotoskolan i Stockholm 
och då var det enkelt att 
komma tillbaka till Ham-
burg och fotografera mina 
kompisar, andra människ-
or och atmosfären.

Vad var utmärkande 
för den miljö du rörde 
dig i? 

– Människorna, deras 
sätt att vara, deras gene-
rositet och lojalitet. 

– Det var ofta en liten 
grupp som jag rörde mig 
inom och när en grupp 
är isolerad i samhället så 

blir den väldigt stark, sä-
ger Anders Petersen om 
samhörigheten på Café 
Lehmitz. 

I ett projekt som sträcker 
sig från slutet av 70-talet 
och ännu pågår har Tor-
björn Helgesson skildrat 
den skånska landsbygden. 
Fotografierna som ställs 
ut på galleriet är datera-
de från 1985 till 2005 och 
många är framtagna i år.

- Här är mycket folk från 
stan på sommaren men 
de kanske inte ser hur det 
verkligen är på landsbyg-
den. Stadsperspektivet är 
ofta skildrat inom fotografi 
men landsbygden skildras 
mer sällan och då kanske 
på ett idylliserat sätt, säger 
Torbjörn Helgesson som 
driver Galleri 912. 

För Anders Petersen är 
det första gången han stäl-
ler ut på Österlen, men 
på sätt och vis är det en 
cirkel som sluts. Han var 
nämligen lokalreporter på 
tidningen Arbetets redak-
tion i Ystad en sommar i 
början av 60-talet.

– Det var väldigt intres-
sant. Varje dag träffade jag 
minst fem olika typer av 
människor och jag fick fo-
ta när fotografen inte ville 
följa med.

Nu på lördag är det ver-
nissage på galleriet klock-
an 14-18 och både Anders 
Petersen och Torbjörn 
Helgesson närvarar. Anta-
let besökare har begränsats 
till 35.

”Fotografier av Anders 
Petersen och Torbjörn 
Helgesson” visas mellan 
den 11 juli och 27 septem-
ber i år. 

axel Hilleskog
axel.hilleskog@skd.se

Stad och land i förening
   n utställning. ”Man borde fotografera mer på landet”

BLENTARp
det blir ingen flytt av 
hemtjänsten från blen-
tarpsgården till stork-
skolan och därmed ingen 
total nedstängning och 
besparing för sjöbohem. 

Boende och personal har 
lämnat det som var äldre-
boendet och trots att bara 
hemtjänsten befinner sig 
i lokalerna måste ventila-
tionsaggregatet användas på 
full styrka eftersom det bara 
finns ett. 

Men genom att helt stänga 
ner Blentarpsgården så hade 
Sjöbohem kunnat spara in 
el, värme och pengar, vilket 
SkD skrivit om innan.  

För att besparingen skulle 
bli ett faktum fanns det en 
plan för att flytta hemtjäns-
ten till Storkskolan. 

Där skulle det finnas ledig 
plats i en byggnad som års-
kurs 1-3 lämnar till hösten.

Men i förra veckan blev 
det klart att kommunens 
resursskola behöver loka-

lerna mer efter att den inte 
beviljats bygglov för att flyt-
ta till Familjegården. 

Christin andersson, till-
förordnad förvaltnings-
chef för vård och omsorg, 

säger att det är oklart vad 
en flytt av hemtjänsten ha-
de inneburit. 

–  Det fanns ingenting be-
stämt mer än att bygglovsan-
sökan skulle lämnas in så det 
fanns mycket till som skulle 

diskuteras innan något var 
klart. 

– Och vi vet inte vad 
hyran skulle bli för oss på 
Storkskolan. 

axel Hilleskog

Hemtjänsten kvar på Blentarpsgården

Boende och personal på Blentarpsgården har flyttats till andra enheter.   ARKIvBILD

Anders Petersen. Torbjörn Helgesson.

Torbjörn Helgessons skildring av den skånska landsbygden 
sträcker sig över decennier. FoTo: ToRBJöRN HELGESSoN

Anders Petersen anser att analogt foto har en sublim dimen-
sion som digitalt saknar.   FoTo: ANDERS pETERSEN

JAG TycKER DET 
äR EN SpäNNANDE 
DyNAmIK.


